











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة - الجزء الثاني مقاصد الشريعة تجاه الخلق
	تتمة الباب الثاني: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (في إشادة تأصيلية وإطلالة معاصرة)
	الفصل الثاني: الرحمة العامة
	تمهيد
	الوجه الأول: مراعاة جانب الوجود
	المبحث الأول: تعميم الرحمة
	المطلب الأول: معنى الرحمة ومفهومها
	1- الرحمة في الكتاب الكريم
	2- مفهوم الرحمة في الشريعة الإسلامية (أساسي وعام وشامل)

	المطلب الثاني: الأدلة والمؤيدات
	1- من القرآن الكريم
	2- من السنة النبوية
	3- الرحمة ومصادر التشريع فيما لا نص فيه
	4- تعليل الأحكام بالرحمة
	5- الرحمة في القواعد الشرعية العامة
	6- الرحمة في التطبيقات الفقهية

	المطلب الثالث: شريعة الرحمة ورحمة الشريعة
	أولاً: عموم الرحمة (للعوالم كلها وفي المجالات كلها)
	(مظاهر الرحمة بالكافر)

	ثانياً: منطق الرحمة
	1- الرحمة والعدل
	2- الرحمة العامة والرحمة الخاصة
	3- ميزان الرحمة


	المطلب الرابع: تطبيق الشريعة تحقيق للرحمة
	أولاً: مسألة الرحمة والحدود في الشريعة الإسلامية
	ثانياً: مسألة الموت الرحيم والموقف الإسلامي منها


	المبحث الثاني: جلب المصالح
	تمهيد
	المطلب الأول: مفهوم المصالح وتعليل العلماء بها
	المطلب الثاني: معيار المصلحة (ضوابطها الشرعية)
	مسألة: أثر النية في اعتبار المصلحة في الإسلام

	المطلب الثالث: أنواع المصلحة
	الأول: المصالح المعتبرة
	الثاني: المصالح الملغاة
	الثالث: المصالح المرسلة

	المطلب الرابع: ترتيب المصالح (وقواعد الترجيح بينها)
	أولاً: تفاوت المصالح
	ثانياً: قواعد الترجيح بين المصالح المتعارضة

	المطلب الخامس: من ثمرات جلب المصالح (سلامة البيئة)

	المبحث الثالث: السماحة والتيسير
	تمهيد
	المطلب الأول: مفهود السماحة والتيسير
	المطلب الثاني: الأدلة والمؤيدات (من عشرين وجهاً)
	المطلب الثالث: المقتضيات والمقاصد الفرعية
	1- نظرية الإباحة
	1- 1- عدم التكليف في المباح
	1- 2- الأصل في الأشياء الإباحة

	2- نظرية العفو
	2- 1- ميزة العفو (في الحقوق والواجبات)
	2- 2- مرتبة العفو (في الأحكام والتشريع)
	2- 3- صفة العفو (في الأخلاق والسلوك)

	3- نظرية الرخصة
	3- 1- تعريف الرخصة
	3- 2- حكم الرخصة
	3- 3- أنواع الرخصة وأسبابها

	(مبادئ في يسر الشريعة)



	الوجه الثاني: مراعاة جانب العدم
	المبحث الأول: محاربة القسوة (والعنف والشدة)
	المطلب الأول: ذم القسوة (والعنف والشدة)
	المطلب الثاني: الأدلة والمؤيدات (من وجوه عدة)
	المطلب الثالث: تفاوت مستويات القسوة وأثره

	المبحث الثاني: درء المفاسد
	تمهيد
	المطلب الأول: مفهوم المفاسد
	المطلب الثاني: معيار المفسدة (وضوابطها)
	المطلب الثالث: ترتيب المفاسد
	(قواعد الترجيح)

	المطلب الرابع: من ثمرات درء المفاسد
	حكم أسلحة الدمار الشامل


	المبحث الثالث: رفع الحرج ودفع التعسير
	المطلب الأول: المفهوم والضوابط
	المطلب الثاني: الأدلة والمؤيدات
	المطلب الثالث: فروع وتنبيهات
	الأول: أنواع المشاق (ثلاثة)
	الثاني: لا قصد للشارع في التكليف بالشاق
	الثالث: يثاب المرء على ما ابتلي من مصائب
	الرابع: لا عذر لأحد في ترك الشريعة أو التقصير بحقها
	الختام "إن مع العسر يسراً"
	خلاصة الفصل




	الفصل الثالث: الهداية الشاملة
	تمهيد
	الوجه الأول: مراعاة جانب الوجود
	المبحث الأول: توفير أسس الهداية الشاملة ومقتضياتها
	المطلب الأول: مفهوم الهداية الشاملة
	المطلب الثاني: الأدلة والمؤيدات
	أولاً: من كتاب الله عز وجل
	ثانياً: من السيرة النبوية
	ثالثاً: في التطبيقات الأصولية والفقهية

	المطلب الثالث: أسس الهداية الشاملة
	1- وحدة الأصل الإنساني [المنشأ]
	2- التساوي في الجوهر الإنساني
	3- وحدة المصير الإنساني
	4- وحدة مصدر الهداية
	5- وحدة الخطوط العريضة [المعاني الكبرى] للهداية

	المطلب الرابع: مقتضيات الهداية الشاملة
	1- قانون الفطرة
	2- قانون التسخير
	3- قانون الهدي واصطفاء المرشدين


	المبحث الثاني: أداء أمانة الاستخلاف
	تمهيد (حول مفهوم الخلافة والاستخلاف)
	المطلب الأول: العمران والإصلاح
	(وجوب مراعاة السنن ومنها: قانون السببية)
	سنة التدرج
	سنة المدافعة

	المطلب الثاني: التعارف والتعاون [التكامل]
	1- موقف الإسلام من القانون الدولي العام
	2- عقد الذمة

	المطلب الثالث: إقامة القسط (العدالة والمساواة)
	(العدل هو المبدأ العام، والمساواة شق منه، ومن تطبيقاته
	آ- قاعدة المعاملة بالمثل
	ب- قصر المسؤولية على من قام فيه سببها)


	المطلب الرابع: تحرير الناس
	أولاً: مفهوم الحرية
	(علاقة الحرية بالأخلاق)
	(مصير الإنسان الفردي والجماعي الدنيوي والأخروي مرهون بحريته)

	ثانياً: وسائل الإسلام في تعزيز الحرية وتنجيز التحرير
	ثالثاً: نتائج الحرية والتحرير
	(تفسير آية "كان الناس أمة واحدة..." وقصة اختلاف البشرية)
	(تبيان الحق في اختلاف الناس مقصد عام لجميع الرسل)
	(ترسيخ مفاهيم الحوار والتعارف والتعاون)
	(مجمل القانون الدولي الإسلامي أثر عن سنة الاختلاف)

	الخلاصة


	المبحث الثالث: تشييد الحضارة الإنسانية
	تمهيد (حول مفهوم الحضارة)
	المطلب الأول: تهييء أسس الحضارة (بخصائصها الإسلامية) واستغلالها
	أولاً: الأسس الفكرية
	ثانياً: الأسس المادية

	المطلب الثاني: توفير وسائل الحضارة واستثمارها
	أولاً: الوسائل النظرية
	ثانياً: الوسائل العملية


	المبحث الرابع: حمل رسالة الإسلام ونشرها
	تمهيد
	المطلب الأول: الدعوة
	المطلب الثاني: البيان
	المطلب الثالث: التبليغ
	المطلب الرابع: التذكير
	المطلب الخامس: التبشير (الترغيب)
	المطلب السادس: الإنذار (الترهيب)
	المطلب السابع: الشهادة
	المطلب الثامن: وسائل أخرى


	الوجه الثاني: مراعاة جانب العدم
	المبحث الأول: حماية الهداية وصيانة عواملها
	تمهيد
	المطلب الأول: حماية أسس الهداية
	المطلب الثاني: حماية معاني الهداية

	المبحث الثاني: مقاومة الإضلال وغلق أبوابه
	تمهيد
	المطلب الأول: مجاهدة عوامل الضلال الداخلية (أمراض النفس)
	المطلب الثاني: مجاهدة الشيطان
	المطلب الثالث: مجاهدة عوامل الإضلال الخارجية
	1- الآبائية، والتقليد، واتباع العادات
	2- اتباع الكبراء (الملأ)
	3- الخضوع للطغيان


	المبحث الثالث: منع الفساد وسد ذرائعه
	تمهيد
	(حكم تخريب ديار العدو)

	المطلب الأول: التحذير من فتنة النساء
	المطلب الثاني: محاربة اغتيال العقول
	المطلب الثالث: تطبيق أحكام الإسلام (عموماً)

	المبحث الرابع: تحريم الظلم والعدوان
	تمهيد
	المطلب الأول: تشريع الحدود والقصاص
	(لا حصانة لجانٍ [أيّاً كان] في الإسلام)

	المطلب الثاني: تحريم الاعتداء على غير المسلمين
	المطلب الثالث: نصرة المستضعفين ورد العدوان عنهم


	خلاصة الفصل

	الفصل الرابع: أمة واحدة في ظل دولة راشدة
	الوجه الأول: مراعاة جانب الوجود
	المبحث الأول: بناء الأمة المسلمة الواحدة
	تمهيد
	المطلب الأول: بناء الأمة
	1- إقامة الدعوة على أساس من رعاية مقصد حماية الأمة
	2- الهجرة
	3- الإيواء
	4- النصرة
	5- الولاء والموالاة

	المطلب الثاني: وحدة الأمة
	أولاً: الأدلة والمؤيدات
	ثانياً: ترسيخ عوامل الوحدة الإسلامية

	المطلب الثالث: قيام الأمة بواجباتها
	أولاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
	ثانياً: إقامة مجتمع التكافل والتآخي
	ثالثاً: الشهادة على الناس


	المبحث الثاني: إقامة الدولة الإسلامية
	تمهيد
	المطلب الأول: أدلة ومؤيدات وجوب إقامة الدولة الإسلامية
	المطلب الثاني: العناية بأركان الدولة وسائر لوازمها
	- الخليفة
	- البيعة
	- عزل الإمام (وحكم تحديد مدة إمامته)

	المطلب الثالث: أداء الدولة الإسلامية لوظيفتها
	- دولة القانون الرباني
	- لزوم الطاعة بالمعروف

	المطلب الرابع: إيجاب الشورى (طابع نظام الحكم الإسلامي)
	(حكم الشورى [ملزمة أم معلمة])



	الوجه الثاني: مراعاة جانب العدم
	المبحث الأول: نبذ الفتن ومنع التنازع
	المطلب الأول: الأدلة والمؤيدات
	المطلب الثاني: منع الفرقة ووأد الفتن (بقوة السلطان)
	1- قتال المرتدين
	2- قتال أهل البغي
	3- قتال المحاربين

	المطلب الثالث: فض المنازعات وفصل الخصومات ومعاقبة الجناة (بسلطة القضاء)
	المطلب الرابع: سد الذرائع المهددة لوحدة الأمة
	1- تحريم الخروج على أئمة العدل
	2- منع تعدد الأئمة
	3- أحكام أخرى

	المطلب الخامس: تحريم موالاة الكفار

	المبحث الثاني: تحريم الحكم بغير ما أنزل الله
	المطلب الأول: الأدلة والمؤيدات
	المطلب الثاني: تحريم فصل الدين عن الدولة
	المطلب الثالث: منع المهاجرة بالمعاصي والبدع (بقوة السلطان)


	خلاصة الفصل

	الفصل الخامس: العناية بالنفس وتزكيتها
	تمهيد
	الوجه الأول: مراعاة جانب الوجود
	المبحث الأول: موافقة الفطرة
	المطلب الأول: المفهوم والدليل
	المطلب الثاني: مبدأ العبودية لله
	المطلب الثالث: مبدأ الكرامة الإنسانية
	المطلب الرابع: مبدأ الحرية
	(ت: موقف الإسلام من الرق)

	المطلب الخامس: مبدأ العدالة
	(قاعدة المساواة)

	المطلب السادس: مبدأ السماحة والتيسير

	المبحث الثاني: الاستجابة الصحيحة لسنة الابتلاء
	المطلب الأول: المفهوم والدليل
	المطلب الثاني: مبدأ النهوض بالتكليف
	المطلب الثالث: مبدأ الإحسان في العمل
	(شرطا الإحسان: الإخلاص والصواب)
	(شرطا الصواب: فهم المقصد والسعي لتحقيقه [وفق سنته])


	المبحث الثالث: تزكية النفس
	المطلب الأول: المفهوم والدليل
	المطلب الثاني: صلاح الإنسان (ومقتضياته)
	المطلب الثالث: إصلاح الإنسان (ووسائله)


	الوجه الثاني: مراعاة جانب العدم
	المبحث الأول: تحريم الاعتداء على النفس البشرية
	المطلب الأول: تحريم القتل بغير حق
	(وجوب القصاص وقتل الجماعة بالواحد)

	المطلب الثاني: تحريم الانتحار
	(تحريم الموت الرحيم)

	المطلب الثالث: تحريم الاعتداء على الأعضاء
	(حكم بيع الأعضاء ونقلها)

	المطلب الرابع: تحريم الإضرار وسائر أشكال الأذى المادي
	(حرمة الضرب بلا مسوِّغ شرعي، ومنه: تحريم تعذيب المتهم - ما لم تثبت إدانته -)

	المطلب الخامس: تحريم القذف وسائر أشكال الأذى المعنوي
	(إيجاب حد للقذف)


	المبحث الثاني: التحذير من الإخفاق في [امتحان] الابتلاء
	المطلب الأول: اجتناب مخالفة قوانين الفطرة
	المطلب الثاني: اجتناب تدنيس النفس


	خلاصة الفصل

	الفصل السادس: العناية بالنسل وتطييبه
	تمهيد
	الوجه الأول: مراعاة جانب الوجود
	المبحث الأول: وفرة النسل الطيب
	المطلب الأول: الحض على النكاح وتيسيره
	(حكم الزواج)

	المطلب الثاني: طيب النسل وتكثيره
	المطلب الثالث: حفظ النسب وتطهيره
	المطلب الرابع: العناية بسائر مقاصد النكاح وآثاره
	(تحريم نكاح المتعة، وحكم اشتراط الكفاءة)


	المبحث الثاني: رعاية الأسرة والنشء
	المطلب الأول: العناية بحقوق الزوجين
	المطلب الثاني: العناية بحقوق الأولاد ورعاية الطفولة
	(وجوب العدل بين الأولاد)
	(تحريم التبني لا ينقاض الأمر بالرعاية للَّقيط)

	المطلب الثالث: العناية بحقوق الوالدين ورعاية الأمومة
	(إيجاب التضامن مع الأسرى مادياً ومعنوياً)

	المطلب الرابع: العناية بصلة الرحم والقربى
	(حقوق ذوي الأرحام)
	(الاهتمام بالأنساب)

	المطلب الخامس: العناية بسائر الحقوق الاجتماعية [المتعلقة بالأسرة الكبيرة (المجتمع)]


	الوجه الثاني: مراعاة جانب العدم
	المبحث الأول: تحريم الزنا والشذوذ الجنسي
	المطلب الأول: تحريم الزنا واجتناب دواعيه
	(حد الزنا أشد الحدود الإسلامية)

	المطلب الثاني: تحريم شتى أشكال الشذوذ الجنسي
	(حكم اللواط)
	(حكم السحاق)
	(حكم الاستمناء [العادة السرية])


	المبحث الثاني: منع الإخلال بالحقوق الأسرية
	المطلب الأول: تحريم العقوق وقطيعة الرحم
	المطلب الثاني: تحريم إهمال الأهل والأطفال
	(التشديد في تحريم إيذاء اليتيم مادياً أو معنوياً)

	المطلب الثالث: كراهية الطلاق
	(معالجة النشوز)
	(تحريم التخبيب [السعي في إفساد العلاقة بين الزوجين])
	(تحريم سؤال المرأة الطلاق من غير بأس)
	(الطلاق البدعي)
	(النهي عن التعسف في الطلاق)



	ملحق: قضايا معاصرة جديرة بالبحث
	أولاً: المشكلة السكانية وحكم تحديد النسل وتنظيمه
	ثانياً: أطفال الأنابيب وحكم التلقيح الاصطناعي
	ثالثاً: الهندسة الوراثية وحكم الاستنساخ
	رابعاً: الإجهاض وحكمه

	خلاصة الفصل

	الفصل السابع: العناية بالعقل وترشيده
	تمهيد (منزلة العقل ومرتبة مقصده)
	الوجه الأول: مراعاة جانب الوجود
	المبحث الأول: التأصيل الشرعي للعقل
	المطلب الأول: مفهوم العقل
	المطلب الثاني: مدى عناية الشرع بالعقل (الأدلة والمؤيدات)
	(مسألة التحسين والتقبيح العقلي)
	(اشتراط جودة العقل والقريحة في المجتهد)
	(العقل مناط التكليف)
	(حكم تصرفات السكران)

	النتيجة: (العقل من أعظم مقاصد الشريعة ومن أهم الوسائل وأشرفها لتحقيقها)

	المبحث الثاني: حفظ العقل
	تمهيد
	المطلب الأول: إيجاب العلم (والعمل بموجبه)
	المطلب الثاني: التربية وفق مقتضيات الحكمة
	(تعريف الحكمة)


	المبحث الثالث: ترشيد العقل
	تمهيد (منزلة الرشد)
	المطلب الأول: تسديد الكلمة وتوجيه الإعلام وتكوين رأي عام واع
	(منطلقات الإعلام الإسلامي)

	المطلب الثاني: بناء التفكير الموضوعي
	المطلب الثالث: اعتماد أساليب الحوار والإقناع المجدية
	المطلب الرابع: إيجاب نظامي الفتوى والشورى
	(الشورى منهج عام في التعامل وليس مقصوراً على الحكام)
	(شروط المفتي والمستفتي)


	المبحث الرابع: إطلاق العقل
	المطلب الأول: حدود العقل
	(الشرع لا يقيد العقل إلا بما يقيد به نفسه)
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